
 

 

...veríme, ţe milo...  

S pozdravom redakč-

ná rada časopisu Opál.  

☺ 

Milí priatelia, 

     školský časopis 

sa opäť hlási o slovo 

a trošku vašej po-

zornosti. Tohto roku 

sa vám predstaví v 

novom šate. 

     Môţete sa tešiť 

na nové aktuality zo 

ţivota školy, dozvie-

te sa niečo, čo ste 

moţno nevedeli, in-

špirujete sa šikov-

nosťou našich ţiakov.  

Ďalšie pikošky a zau-

jímavosti sa dozvie-

te, keď si prečítate 

nové číslo nášho 

školského časopi-

su...teda...nechajte 

sa prekvapiť.  

- 2.9.2015 - Čas let-

ných prázdnin rýchlo 

uplynul a my sme sa 

opäť stretli na pôde 

našej školy, aby sme 

otvorili nový školský 

rok 2015/2016. Pán 

riaditeľ Mgr. Miroslav 

Dziak privítal zamest-

nancov školy, ţiakov a 

hlavne našich nulťá-

kov a prvákov srdečne 

a povzbudivo. Zaţelal 

nám pohodový začia-

tok školského roka, 

plný záţitkov zo zís-

kavania vedomostí. 

       Ďakujeme!  

Základná škola v Červenici 

Úvodom... 
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Zo ţivota 

našej 

školy 

Školský rok 2015/2016 
V novom školskom roku 2015/2016 sa o nás na Základnej škole v 
Červenici budú starať: 

 

Riaditeľ školy:               Mgr. Miroslav Dziak      

Zástupkyňa riaditeľa školy:    Mgr. Katarína Beňová  

  

Pedagogickí zamestnanci:  

0. ročník: Mgr. Anton Migles 

1. ročník: PaedDr. Viera Gibová 

2. ročník: Mgr. Mária Pavelová  

3. ročník: Mgr. Jaroslava Baranová  

4. ročník: Mgr. Adriána Macková  

5. ročník: Ing. Jana Havadejová  

6. ročník: Ing. Milan Lipovský 

7. ročník  Mgr. Daniela Ontkovičová 

8. ročník: Mgr. Michael Fuchs 

9. ročník: PaedDr. Jana Kalatová  

 

Pedagogický asistent: p. Jana Lorincová 

 

Administratívna pracovníčka: p. Martina Jenčová  

 

Nepedagogickí zamestnanci: p. Viliam Pavlinský  

               p. Alţbeta Drabová  

                        p. Jana Dziaková  

Novou posilou na našej škole je dp. Mgr. Marek Veľas, ktorého 
srdečne vítame medzi nami a prajeme mu veľa síl do novej práce. 

Kolektív našej školy 

O p á l  

A je tu 

jeseň a s 

ňou nový 

školský rok 
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V školskom roku 2015/2016 našu školu navštevuje 152 ţia-

kov, ktorí sú rozdelení do desatich tried (5 na I. a 5 na II. 

stupni). Počty ţiakov v jednotlivých ročníkoch: 

I. stupeň:     II. stupeň: 

0. ročník – 16 ţiakov       5. ročník – 16 ţiakov 

1. ročník – 21 ţiakov        6. ročník – 16 ţiakov 

2. ročník – 14 ţiakov       7. ročník – 13 ţiakov 

3. ročník – 15 ţiakov       8. ročník – 15 ţiakov 

4. ročník – 17 ţiakov        9. ročník – 12 ţiakov  

Koľko nás je? 

Ţiaci našej školy 

Tak ako kaţdý rok, aj tento je pre vás pripravených mnoţstvo krúţkov, na kto-

rých môţete ukázať svoju šikovnosť a talent... 

 

Šikovníček: PaedDr. Viera Gibová 

Dramatický krúţok: Mgr. Mária Pavelová 

Tvorivé spracovanie materiálu: Mgr. Jaroslava Baranová 

Šikovné ruky: Mgr. Adriána Macková 

Krúţok pracovných zručností: Mgr. Anton Migles 

Turistický krúţok: Ing. Milan Lipovský 

Výtvarný krúţok: Mgr. Daniela Ontkovičová 

Hry v prírode: Mgr. Michael Fuchs 

Matematika hrou: Ing. Jana Havadejová 

Športový krúţok:  p. as. Jana Lorincová 

Krúţkujeme... 
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Náš pán 
riaditeľ... 

Náš pán riaditeľ s pani 

zástupkyňou 

Interview... 
V najnovšom vydaní časopisu Opál vám prinášame exkluzívny 

rozhovor! Podarilo sa nám vyspovedať pána riaditeľa našej 

školy Mgr. Miroslava Dziaka, ktorý odpovedal na priame a ne-

úprosné otázky. 

Pán riadi-

teľ medzi 

svojimi 

ţiakmi 

O p á l  

Obľúbený film:  

Forest Gump 

Obľúbená hudba: 

Kandráčovci 

Voľný čas:  

Rybárstvo 

Obľúbené jedlo:  

Kačka, červená kapusta, 

lokše  

Prečo práve učiteľ? Čo Vás baví na tejto 

práci najviac? 

- Učiteľstvo nie je zamestnanie ale povolanie. 

To znamená, ţe ohýbať ţelezo by mohol kaţ-

dý, ale ohýbať dieťa  môţe len človek, ktorý 

má na to cit, ktorý má rád ľudí, ktorý má rád  

deti, preto práve učiteľstvo. Aj môj strýko 

bol učiteľ, veľmi sa mi to páčilo, tak som nasledoval 

jeho kroky. 

Ak by ste si mali vybrať iné povolanie, čím by ste 

boli? 

- Farár. Naozaj, farár,  alebo právnik. Lebo ja rád roz-

právam. Aj rád radím ľuďom. 

Ako ste spokojný so ţiakmi našej školy? 

- Výborne som spokojný. Všade ich chválim, aj našich Rómov, ktorých všade volám aj 

pred riaditeľmi iných škôl, ako je to o mne známe, kostolní Rómovia. Oblečení pekne 

akoby išli do kostola, mašle vo vlasoch, vyvoňaní, v domoch bývajú. Takţe ja som spo-

kojný. Dochádzka by sa mohla ešte zlepšiť a bol by som nad mieru spokojný. 

Ktoré z miest, čo ste navštívili vo Vás zanechalo najhlbší dojem? 

- Najhlbší dojem? Najhlbší dojem vo mne 

zanechala Bodsvanka, lebo v takej osade som 

ešte nebol. „Boli ste aj v iných?“ Aj vo 

Svinnej som bol, ale tam bývajú v poschodo-

vých  bytovkách. V Červenici na Bodsvanke, 

keď som robil sčítanie obyvateľov, tak som 

musel sadnúť a spočítať, koľko majú detí, 

vnúčat,  

Čím Vás ţiaci najviac prekvapili? 

- Mňa ţiaci najviac prekvapia vtedy keď sa dobre učia, alebo veľmi zle učia. Nie-

kedy ma prekvapia svojimi výrokmi a sa z toho smejem. Keď som ešte nastúpil do 

svojej prvej práce vo Svinnej, tak sa ma jeden ţiak pýtal: „pán učiteľ, daj loptu― . 

A my dvaja si tykáme? „Ta prepáč.― Nepomohlo ☺ 
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Na 

Na konci školského roka sme sa rozlúčili so ţiakmi, ktorí desať rokov prechá-

dzali bránou našej základnej školy - Dominika Damová, Kristián Ferko, Emil 

Goroľ Dušan Husár, Milan Husár, Marta Kotľárová, Erik Tancoš, Roman Tan-

coš, Dušana Damová, Patrik Gábor, Angela Vidličková, Daniela Mačová. 

Ţiaci v posledný deň školského roka pripravili pre svojich učiteľov príjemné 

posedenie so spevom a hudbou ako poďakovaním za ich starostlivosť. 

Všetci vám prajeme veľa úspechov v ďalšom ţivote a dúfame, ţe spomienky 

na našu školu nikdy nevyblednú. 

Vyleteli z 
hniezda ☺ 

Vymaľuj ma! 

a keď som sedel vo vnútri, videl som vonku, pretoţe mali domy 

len z takých drúkov. Ale mali tam teplo, lebo celý deň topili do 

pecíka.  

Spomínate si na nejakú známku, ktorú ste dostali neprávom? 

Bola to trojka, ešte na základnej škole. Ja som nikdy trojku ne-

dostal. Bola to trojka zo slovenského jazyka. Dostal som ju pre-

to, lebo zastupovala slovenský jazyk iná pani učiteľka, ktorá 

nebola slovenčinárka a jej sa poplietol slovný rozbor vety. A ja 

som podmet, prísudok označil inými číslami ako ona. Dala mi 

trojku. Na ďalšej hodine som sa pýtal svojej pani učiteľky na to 

a ona povedala - „Ty si mal správne.― Ale trojka bola len v ţiac-

kej kniţke, na vysvedčení bola jednotka. Stále ste mali čisté 

vysvedčenie? Áno stále som mal čisté na základnej škole. 

Ktorému predmetu v 

škole by ste sa najrad-

šej vyhli? 

Keď som bol ţiak, nemal 

som rád hudobnú výchovu a ostalo 

to vo mne a teraz by som nerád aj 

učil hudobnú výchovu. Pretoţe ja 

rád spievam a neviem spievať. Mali sme takého učiteľa, ţe keď 

som zaspieval falošne, tak bil. 

Čo najradšej robíte vo voľnom čase? 

V lete je to rybárčenie, hubárčenie a v zime lyţovanie, sánkova-

nie, guľovanie. Keď rybárčite, musíte mať veľkú trpezlivosť, 

ste taký? Aspoň si myslím ☺ 

Pán riaditeľ a primátorka 

Prešova A. Turčanová 

Pán riaditeľ a splnomocnenec 

vlády pre rómske komunity 

Peter Pollák 

 Lucia Horváthová, Denisa Horváthová, Bibiána Marcinová & Miriam Hudáková 
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Udialo 
sa... 

Ţiaci pred odcho-
dom na praktickú 

časť 

Ako sa správať v prírode 

Ochrana človeka a prírody 
Človek je odjakţiva spojený s prírodou. Preto sa v dňoch 17. - 18. septembra 

2015 uskutočnilo účelové cvičenie, pre ţiakov II. stupňa našej školy. Jeho 

cieľom bolo pripraviť ţiakov na pobyt v prírode. 

Prvý deň bol venovaný teoretickej príprave našich ţiakov, kde získali nevy-

hnutné vedomosti, zručnosti a poznatky pre absolvovanie praktickej časti 

cvičenia.  

Druhý deň bol venovaný praktickej časti, ktorá sa uskutočnila na futbalovom 

ihrisku. Jej cieľom bolo preveriť vedomosti a praktické návyky ţiakov získa-

né z predošlého dňa z oblasti pohybu a pobytu v prírode, jej ochrany, zdra-

votnej prípravy a výchovy k bezpečnému správaniu v prírode. 

Jednotlivé ročníky medzi sebou súťaţili v plnení rôznych úloh, za splnenie 

ktorých mohli získať body. 

Zvyšok dňa strávili naši ţiaci pri hrách ako futbal, preťahovanie lanom, ale-

bo obdivovaním okolia Červenice. Domov od-

chádzali príjemne unavení a plní nových zá-

ţitkov a skúseností potrebných pre pobyt v 

prírode. 

kedy sa oplatí ticho posedieť na niekoľkých 

zastávkach a pozorovať, čo sa okolo nás 

odohráva. 

5. Rastliny zbytočne neničíme a ţivočíchy 

neusmrcujeme. Ohrozené a chránené druhy 

len pozorujeme alebo  fotografujeme. 

6. Ak sa stane nehoda, predovšetkým za-

chovaj pokoj. Zraneného uloţ v stabilizova-

nej polohe na viditeľnom mieste a zabezpeč 

mu ošetrenie. Privolaj pomoc! 

1. V prírode nechávame všetko v pôvodnom 

stave. Zásadne po sebe nikde nezanecháva-

me odpadky.  

2. Oheň zakladáme len na miestach, kde je 

to povolené a vţdy máme na pamäti, ţe 

hrozí nebezpečenstvo poţiaru.  

3. V prírode sa nesprávame hlučne. Umoţní 

nám to počuť hlasy prírody a jej obyvate-

ľov. 

4. Keď sa  neponáhľame, vidíme viac. Nie-

Ţiaci na futbalovom 
ihrisku 

O p á l  

1. miesto - 9. ročník 

2. miesto - 8. ročník 

3. miesto - 7. a 6. ročník 

4. miesto - 5. ročník 

VÝ SLEDKÝ PRAKTICKEJ 

C ASTI 
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Od roku 2001 je 26. september vyhlásený za Európsky deň jazykov. Na 

svete existuje pribliţne 6000 - 7000 jazykov, ktorými hovorí 7 miliárd 

ľudí. Z toho sa v Európe pouţíva pribliţne 225 pôvodných jazykov. 

Aj na našej základnej škole sa tento rok usku-

točnil projektový deň venovaný jazykom. Pre 

ţiakov prvého a druhého stupňa učitelia pripravili bohatý program, ktorý 

nás zábavnou a hravou formou učil.  

Počas vyučovania sa ţiaci striedali pri rôznych aktivitách, pri ktorých uká-

zali svoje vedomosti a šikovnosť pri práci s interaktívnou tabuľou. Za svoju 

snahu získali sladkú odmenu. Ţiakom sa pripravený program páčil a uţ teraz 

sa tešia na ďalší rok, kedy si opäť pripomenieme Európsky deň jazykov ☺ 

 

Guten Tag – nemecky    Good morning – anglicky 

Dzien dobry – poľsky          Hyvää päivää - fínsky 

 Bonjour – francúzsky   Dobr´ dan – chorvátsky 

Buenos días – španielsky        καλημέρα – grécky 

    Bulharsky - добър ден   Buon giorno – taliansky 

 Šalom – hebrejsky  God dag - dánsky 

 Jó napot – maďarsky добрый день – rusky 

                    Salve - latinsky 

    好日子(Ni hao) – čínsky 
 

Vieš sa pozdraviť? 

Koľko 

jazykov vieš, 

toľkokrát si 

človekom... 
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„Špania Dolina sa 

nachádza v 

prekrásnom prostredí 

Starohorských vrchov“ 

Špania Dolina je staré 
banské mesto 

Stretnutie Envi-talentov 
Na konci mája sa neďaleko Banskej Bystrice, v Španej Doline, usku-

točnilo dvojdňové celoslovenské stretnutie mladých Envitalentov. Ide o 

prírodovednú súťaţ organizovanú Stromom ţivota. Tohto podujatia sa 

zúčastnili aj dve naše ţiačky - Bibiána Marcinová a Miriam Hudáková. 

„Na začiatku mája sme sa dozvedeli, ţe vďaka Stromu ţivota a Základnej 

škole v Červenici pôjdeme do Španej doliny prezentovať náš projekt - „Čo 

dýcha Červenica―. Tento projekt mal zistiť, či je vzduch v Červenici zne-

čistený. Zisťovali sme to pomocou vatelínu, ktorý sme upevnili na stromoch 

na rôznych miestach - pri Dubníckych baniach, lome, v areáli ZŠ a na ceste 

do Lúčiny. Po mesiaci a pól sme vatelíny vzali a porovnali s pomôckou - fa-

rebnou škálou prechodu bielej do čiernej, ktorú sme vyrobili. Čím bola far-

ba tmavšia, tým bolo znečistenie ovzdušia na tom mieste väčšie. Najviac 

znečistený vzduch bol pri Dubníckych baniach a lome.  

Pre zlepšenie kvality vzduchu by sa mal obmedziť vstup nákladných áut do 

dediny a taktieţ napr. obmedziť kúrenie tuhými palivami. S projektom nám 

pomáhal náš triedny učiteľ - Michael Fuchs. 

V Španej Doline nás za  projekt odmenili 1. miestom. Potom nás čakala pre-

hliadka  Múzea medi a čipky, nočné hry a banský náučný chodník. Počasie 

nám vyšlo a sme rady, ţe sme sa tohto projektu mohli zúčastniť. 

Kostol Premenenia 
Pána v Španej Doline 

O p á l  

 Bibiána Marcinová & Miriam Hudáková 



 

 

Workshop komunikačných zručností 
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V dňoch 13. a 14. novembra 2015 sa štyri naše 

ţiačky (Soňa Dziaková, Klaudia Hadviţdţáková, 

Bibiána Marcinová a Miriam Hudáková) zúčastnili 

podujatia v Kráľovej Lehote s názvom Workshop 

efektívnej prezentácie a komunikácie. 

V piatok skoro ráno sme vyrazili vlakom z Prešova do krásneho 

mesta pod Tatrami Liptovský Mikuláš, kde nás uţ čakali zástup-

covia organizácie Strom ţivota. Odtiaľ sme odišli do neďalekej dedinky Kráľová Lehota. Tu sme 

navštívili Prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh, ktorá ja najväčšou vodnou elektrárňou na 

Slovensku. Po jej priestoroch nás sprevádzal jeden zo zamestnancov, ktorý je zodpovedný za jej 

prevádzku. 

Z elektrárne sme sa vrátili do penziónu Larion v Kráľovej Lehote, kde začal náš 

dvojdňový seminár, ktorým nás sprevádzali Dominika, Marek a Sorizzo zo zná-

mej kapely „S Hudbou Vesmírnou―. Všetci traja sa nás snaţili naučiť, ako máme 

správne prezentovať svoje projekty pred publikom, aký máme mať postoj alebo 

ako správne pri tom dýchať. Aby sme si trošku oddýchli, navštívili sme pamätnú 

izbu spisovateľky Kristy Bendovej. Večer sme vyrábali pletené náramky preţitia 

a servítkovou technikou malé lampášiky. 

V sobotu ráno sme vstávali veľmi skoro, 

ešte za tmy, aby sme privítali východ Sln-

ka na mieste sútoku Černeho a Bieleho Vá-

hu, mieste, kde vzniká najdlhšia slovenská 

rieka — Váh. Napriek zamračenému počasiu sa nám vychádzka na 

toto unikátne a málo známe miesto veľmi páčila. 

Po raňajkách pokračoval náš seminár, kde sme si pripravili skupinové 

prezentácie s ostatnými účastníkmi workshopu o tom, čo nás spája a 

predviedli ich pred ostatnými. Odmenou nám bol obrovský potlesk. Poobede sme odišli do Liptovského Mi-

kuláša, odkiaľ sme pokračovali vlakom do Prešove, kam sme dorazili aţ za tmy. 

V priestoroch 
vodnej elek-
trárne Čierny 

Váh 

Moje slová 

znamenajú to, 

čo chcem aby 

znamenali... 
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Naša cesta začína 

Videň je jedno z 
najstarších miest 

v Európe 

Rakúsko 

V tomto slohu by som vám chcela porozprávať o úţasnom a 

zároveň nezabudnuteľnom výlete v Rakúsku. 

Aby sme dlho necestovali, tak sme prvý deň ostali spať v Bra-

tislave. Spali sme v malej čajovni, kde bolo veľmi pekne a útul-

ne. Prišli sme večer a úplne unavení, pretoţe cesta trvala 5 

hodín. Na druhý deň sme cestovali do Viedne. Musím povedať, 

ţe je to jedno z najkrajších miest, aké som kedy videla. 

Stretli sme sa s pánom Macherom, ktorý nám poukazoval nád-

herné pamiatky ako Hofburg, parlament a taktieţ sme navštívili zámok, v kto-

rom ţila cisárovná Alţbeta. Večer sme cestovali k pánovi Walterovi, u ktorého 

sme aj prespali. V stredu sme navštívili 

školu. Spoznali sme sa s deťmi  a mali 

sme pripravenú aj prezentáciu o našej 

škole. Jedným z nezabudnuteľných zá-

ţitkov bola plavba loďou po Wolfgango-

vom jazere.  

Príroda bola nádherná  a mesto Sal-

zburg taktieţ. Nakoniec nemohli chýbať 

ani nákupy v nákupnom centre. V štvrtok 

sme cestovali na-

späť do Bratislavy, 

kde sme si ešte stihli po-

zrieť centrum. V piatok ráno nás čakala dlhá cesta do 

Prešova. 

Rakúsko je veľmi 

krásna krajina a ja 

dúfam, ţe budem mať 

moţnosť si pozrieť 

túto krajinu znova. 
My a Mozart 

O p á l  

Soňa Dziaková 

Spoznávanie Viedne začína 

My a rakúski ţiaci 



 

 

Výlet v Rakúsku 
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Cesta do Rakúska nám začínala odchodom z Prešova o 12:00 hodine. Počas cesty sme sledovali okolie Slo-

venska a počúvali sme pesničky, aby nám cesta ubiehala rýchlejšie. Cesta 

nám trvala pribliţne 5 hodín. Podvečer sme pricestovali do Bratislavy, kde 

sme sa išli ubytovať v čajovni. 

Neskôr sme išli pozrieť nočnú Bratislavu. Navštívili sme nákupné centrum 

Eurovea, most Apollo a z diaľky sme mali moţnosť vidieť Bratislavský hrad. 

Kvôli daţdivému počasiu sme sa vrátili späť do čajovne, kde sme mali moţ-

nosť ochutnať 50 druhov čaju. Tak sme išli spať, aby sme boli oddýchnutí 

na cestu do Viedne.  

Keď sme po niekoľkých hodinách dorazili do Viedne, zastavili sme sa na 

letisku vo Viedni. Potom sme sa stretli s pánom Walterom a išli sme sa pozrieť 

do centra Viedne metrom. Vo Viedni sme 

videli parlament a iné historické budovy. 

Išli sme aj na St. Stephen´s Cathedral, ktorá mala 343 schodov. 

Výhľad z nej bol veľmi pekný. Keď sme išli k pánovi Walterovi, 

strávili sme uňho doma dve noci. 

Prvý deň v Salzburgu sme išli do školy, kde sme im odprezentovali 

prezentáciu a poďakovali za dary, ktoré darovali našej škole. Po-

tom sme sa išli poďakovať riaditeľke firmy Red Bull. Ich firma 

bola veľmi pekná, celá zo 

skla. Urobili sme si nie-

koľko fotografií na pamiatku. A tak sme išli k jazeru Wolfgang, 

kde sme sa plavili na lodi. Výhľad na jazero bol veľmi pekný. 

Na druhý deň v Salzburgu sme sa boli pozrieť v centre mesta. 

Potom sme boli na hrade. Neskôr sme išli do nákupného centra, 

kde sme si kúpili veci. Po rozlúčke s pánom Walterom sme sa 

vracali späť do Bratislavy, kde sme sa ubytovali opäť v čajovni a 

išli si pozrieť Bratislavu, lebo bolo dobré počasie. Ráno po ra-

ňajkách sme cestovali späť domov. Cestou sme sa zastavili na 

pizzu v Liptovskom Mikuláši. Po príchode do Prešova prišiel pre nás pán riadi-

teľ, ktorý nás zaviezol domov.  

Tento výlet bol pre nás veľmi zaujímavý a  poučný, veľa sme zaţili a videli a sme rady, ţe sme mohli tohto 

zúčastniť. 

Klaudia Hadviţdţáková 

Eurovea 

Dóm sv. Štefana 

Metro 
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Vedel si, ţe... 

Kameňák 
Joţko príde domov a ocino sa ho 

pýta: „Čo bolo v škole?―  

„ Písali sme diktát.― „Koľko si mal 

správnych slov?― „ 2.― „ Aké?― „ Me-

no a priezvisko.―  

 

Pani učiteľka: ,,Móricko, kde máš 

ţiacku kniţku?― Móricko: ,,Poţičal 

som ju Katke, chcela vystrašiť ro-

dičov".  

 

Na hodine biológie vyvolá učiteľka 

malého Janka. „Janko, povedz mi 

zviera na P.― „Potkan.― „ Dobre a 

teraz mi povedz zviera na D.― „ Dva 

potkany.― „ Dobre a teraz mi po-

vedz zviera na Ţ.― „ Ţebyyyyyy ..tri 

potkany?―  

 

Príde Ferko do školy a učiteľka sa 

ho pýta: „Vieš, Ferko, ako sa hovo-

rí vtáčikom, ktoré odlietajú do 

teplých krajín?― „Dovidenia, vtáči-

ky!!!!―  

 

Pred bufetom je obrovský rad. 

Zajko sa stále predbieha a med-

veď ho vţdy odhodí. Raz ho odhodí 

aţ do kríkov. 

Zajko si vzdychne: 

- Ja ten bufet asi neotvorím.  

Delfíny spia s jedným okom otvo-
reným.  

 

Ţirafy si dokáţu čistiť uši vlast-
ným jazykom.  

 

Najdlhší film, Liečba Nespavosti 
(1987), trvá 87 hodín.  

 

Ţiaci základných škôl v Nórsku nedo-
stávajú známky.  

Slovenčina je úradným jazykom aj vo 
Vojvodine (územie na severe Srbska).  

 

Najznámejšie slovo na planéte je OK, 
druhé je Coca-cola.  

 

Na výrobu 0,5 litra medu musia včely 
obletieť cca 5 miliónov kvetín.  

 

Leňochod chodí rýchlosťou 3cm za 
minútu. Ak sa ponáhľa.  

 

O p á l  

Zabavme 
sa... 



 

 

Osemsmerovka 
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Bludisko 
 

V škole sa pýta pán učiteľ ţiaka:  

- Prečo ešte nemáš nakreslený vlak?  

Tajnička:.............................................. 

AKADEMIK, BRUSIČ, DÔCHODOK,

 DVOJICA, FASÁDA, MOZOG, 

 PETRŽLEN, REMESLO, ŠMIRGEĽ, 

STĹPEC, ÚLOHA  
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Zrkadielko, 

zrkadielko, 

povedz ţe mi, 

kto je najkrajší 

na svete? 

Zrkadielko: 

Uhni, nevidím!!! 

 

 

Omaľovánka 

O p á l  

Miriam Hudáková 
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vie ti dať radu.   

 

4. Najväčší silák som, une-
siem vlastný dom.  

 

5. Dva rady vojakov oproti 
sebe, sily si merajú na bie-
lom chlebe.   

 

6. Som chudáčik, verte mi. 

1. Ide, ide panáčik, má on 
ţltý zobáčik,  kde vodička 
hučí, tam zobáčik strčí. Čo 
je to?  

 

2. Sedí babka guľatá, má 
sto sukien zo zlata, keď ju 
raz vyzliecť skúsiš, rozpla-
kať sa pritom musíš.  

 

3. Hoc má dlhú bradu, ne-

Nemám ani koţúška. Ale 
predsa čosi mám: Predám 
ihly bez uška.    

 

7. Stromček ich má veľa 
všade, rastú rovno, rastú v 
rade. Na jeseň vţdy opada-
jú, svoju zeleň postrácajú.  

síce dobré jedlo, ale načo ti je, 
keď sa nemôţeš spokojne najesť? 
Idem domov!" A tak si poľná myš 
zbalila kufor a cupkala mestskými 
ulicami, kým neprišla na svoje rod-
né pole. Spokojne vliezla do svojej 
poľnej diery a povedala si: "Sem 
patrím, páči sa mi keď si môţem 
pomykať fúzmi a švihnúť chvos-
tom kedykoľvek sa mi zachce. 
Nech si mestská myš sedí vo 
svojom meste a komore! Ja to 
mám rada tu." 

 

POUČENIE: Všade dobre, ale 
doma je najlepšie.  

 

Poľná myš smutne pozorovala, ako si 
jej priateľka mestská myš balí kuf-
re. 
Mestská myš strávila niekoľko ne-
veľmi šťastných dní u poľnej myši na 
návšteve. Nepáčilo sa jej, ţe poľná 
myš ţije v biede, ţiví sa len korien-
kami rastlín a obilím. Preto ju zavola-
la do mesta, ţe jej ukáţe čo je ţivot. 
Dve zvieratká sa vydali do veľkomes-
ta, kde ţila mestská myš. Najprv sa 
ţivot v meste videl poľnej myši úţas-
ný. Ešte nikdy nevidela také dobroty 
v komore, ktorú jej ukázala priateľ-
ka. Práve sa pustila do datlí, keď sa 
otvorili dvere. "Rýchlo!" zapišťala 
mestská myš, "musíme sa skryť do 
úkrytu!" V okamihu sa tlačili obe v 
malej a tesnej diere, kde bolo horú-
co. 
Po dlhej chvíli mestská myš povedala, 
ţe uţ môţu vyjsť. Povystierali 
zmeravené údy a poľná myš sa opäť 
pustila do svojho jedla, no kým sa 
stihla zahryznúť, znova sa otvorili 
dvere a museli sa rýchlo 
schovať! Obe sa opäť tlačili v úzkej 
diere, nemohli ani myknúť fúzmi a 
srdcia im divo bili. To uţ bolo na ňu 
veľa a povedala priateľke: "Máš tu 

Bájka o mestskej a poľnej 
myši - Ezop 

¿ Uhádneš ? 

1. bocian 2. cibuľa 3. koza 4. slimák 
5. zuby 6. jeţko 7. listy 

Človek je doma 

tam, kde si 

zavesí klobúk.  

WERICH Jan   
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Kaţdý z nás 
má na niečo 

talent 

Lea Hadviţdţáková,  
6. ročník 

Z tvorby našich ţiakov 

Miriam  

Hudáko-

vá,  

8. ročník 

O p á l  

3. ročník a p. uč. Baranová vy-
tvorili maskota Opálienku 

Dominika Konkoľová & Lea Hadviţdţáková, 

6. ročník 

Denisa Horváthová, 8. ročník 
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Talenty v súťaţiach 
V školskom roku 2014/2015 sa mnoho ţiakov našej základnej školy zapojilo do rôznych talen-

tových a vedomostných súťaţí. 

V decembri 2014 vyhrala skupina ţiakov 1. miesto v súťaţi Deti deťom za tvorbu vianočných po-

hľadníc z recyklovaného papiera. V mesiaci apríl sme do súťaţe Maľujeme s Primalexom zaslali ob-

rovskú hromadu výtvarných prác na tému Farebný vodný svet a Moje obľúbené zvieratko maľuje. V 

máji Adriána Godlová získala druhé miesto v pravidelnej biologickej súťaţi ENVI-talent, za čo ju 

odmenili peknou cenou. Okrem toho sa v marci ţiaci II. stupňa zapojili do ekologickej internetovej 

súťaţe Envirootázniky. Za kaţdou vašou aktivitou a snahou stojí kopec námahy, za ktorú vám naša 

škola ďakuje. 

Aj v tomto školskom roku, sú pre vás pripravené rôzne súťaţe, v ktorých môţete ukázať svoj ta-

lent, zručnosti, vedomosti a šikovnosť. Drţíme vám palce. 

Viktória Husárová, 8. ročník 

Michae
la D

amová,
 7. r

očník
 

Martin
a Husár

ová,
 9. r

očník
 

Janka Maľarová, 5. ročník 
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Známa herečka 

Angelina Jolie 

Z našich lavíc ☺ 

Známe osobnosti 
Angelina Jolie, rodená ako Angelina 

Jolie Voightová (*4. jún 1975, Los 

Angeles, Kalifornia, USA) je ame-

rická filmová herečka a reţisérka. 

Je dcérou slávneho herca Jona Vo-

ighta a herečky Marcheline Ber-

trandovej. Z otcovej strany má do-

konca čiastočne slovenské korene. 

V rokoch 1996 - 1999 bola manţel-

kou Jonnyho Lee Millera. Jej dru-

hým manţelom bol Billy Bob Thron-

ton, známy filmový herec a reţisér. 

Dnes Angelina ţije v manţelstve so 

známym hercom Bradom Pittom, s 

ktorým má tri vlastné deti (Shiloh, 

Knox a Vivene). Spolu si ale adopto-

vali aj ďalšie deti (Maddoxa, Zaharu 

a Paxa). 

V roku 2000 získala  Oscara za svoju 

úlohu vo filme Narušenie. 

Angelina sa dnes venuje dobročin-

nosti po celom svete.  

Lucia Horváthová 

„Čo stojíš na tej chodbe ako so-

cha slobody?!“ 

„Pán učiteľ a to na známky?― Nie 

vytapetujem si s tým izbu... 

Čo ti bolo včera? „Nič.“ Na 

ospravedlnenke je niečo iné! „Aha, 

zle mi bolo.“ 

Učiteľ vbehne do triedy: „Kto ide 

odpovedať z druhej svetovej voj-

ny?― Pán učiteľ máme geografiu. 

„Hmm, tak si vyberte papiere a na-

píšte, čo ste sa nau-

čili.― 

 

 

 „Kedy pôjdeme na atraktívnu tabu-

ľu?― (namiesto interaktívnu tabuľu) 

Čo je to metropola? „Veľké mesto, v 

ktorom jazdí metro.“  

Čo bolo predtým, neţ vzniklo Sloven-

sko? „Slovensko-Uhorsko.―  

Čo znamená SNP? „Slovenský národný 

pravopis.“  

Ako delíme prírodu? „Na ţivú a zahynu-

tú.―  

Aká bola situácia počas II. Svetovej 

vojny na Slovensku? 

„Smäd!“ 

„Ak nebudete skúšať, dám 

vám tri eurá.― 

O p á l  

Angelina v 

Afrike 
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...pani učiteľku Baranovú: 

Naša  pani  učiteľka  je  veľmi  pekná,  kričí  iba  

niekedy. Naučila ma kresliť a písať.  (Ruženka G.)  

...pani učiteľku Pavelovú: 

Ďakujeme pani učiteľka, ţe ste nás naučili čítať, 

počítať. Máme vás radi pani učiteľka! (2. roč.) 

...pani učiteľku Gibovú: 

Ďakujem pani učiteľke Gibovej za to, ţe je na mňa  

milá.  Som  rada,  že  nás  učí.  Mám  ju  veľmi  

rada. (Kristína H.)  

...pána učiteľa Miglesa: 

Som  rád,  že  nás  učí  pán  učiteľ  Migles,  lebo  

nekričí  na  mňa  tak  často  a  naučil  ma  

maľovať  a  

počítať. (Jakub M.)  

 

...pani Martinku Jenčovú: 

Mami, ďakujem, ţe sa staráš o mňa. Mám ťa veľmi 

rada. (Esterka) 

...pani asistentku Janku Lorincovú: 

Ďakujeme, ţe s name hráte pingpong, ţe nás 

beriete na počítače. Máme vás radi. (5. ročník) 

 

 

...pána riaditeľa: 

Chcem sa poďakovať pánu riaditeľovi, ţe nám 

umoţnil reprezentovať školu a tieţ za nový kobe-

rec, ktorý nám v triede veľmi pomohol. (Mimka H.) 

...pani zástupkyňu: 

Touto cestou sa chcem poďakovať pani zástupkyni 

Mgr. Kataríne Beňovej za to, ţe sa stará o našu 

školu. A za to, ţe nám umoţnila s pánom riaditeľom 

reprezentovať seba a ZŠ v Červenici (Bibka M.) 

...pani učiteľku Kalatovú: 

Váţená pani učiteľka Kalatová! Celý 9. ročník Vám 

ďakuje za vaše pochopenie, trpezlivosť a nervy, 

ktoré ste pri nás mali a najmä, ţe ste nás posúvali 

dopredu, aj keď sme odmietali, boli drzí, ale vy ste 

sa nevzdali a vţdy ste pri nás stáli a chceli ste iba 

naše dobro. Za to všetko Vám veľmi pekne ďakuje-

me a ste naša VEĽKÁ MAMKA Miška G. & Mar-

tinka H.) 

...pani učiteľku Ontkovičovú: 

Pani učiteľka Ontkovičová je veľmi dobrá a láska-

vá. Ďakujeme za všetko, čo pre nás urobila. Ak 

niekto niečo potrebuje, je ochotná mu pomôcť. 

Bez nej by sme neboli v 7. ročníku. Je ako naša 

druhá mama, nerobí medzi nami rozdiely. (Viktorka 

M. & Miška D.) 

...pána učiteľa Lipovského: 

Ďakujeme pánovi učiteľovi, ţe nás naučil počítať a 

písať. Ďakujeme, že je k nám dobrý a nekričí na 

nás. (Paťka B. & Lea H.) 

...pani učiteľku Havadejovú: 

Pani učiteľka Havadejová, ste výborná učiteľka, 

ste prísna, ale veľmi dobrá. Učíte nás veľmi dobre, 

veď ste našou triednou učiteľkou. Ste veselá, 

máte pekný úsmev a vlasy, oči máte tiež krásne. 

Mám vás rada a som rada, že ste naša triedna 

učiteľka. (Janka M.) 

...pani učiteľku Mackovú: 

Pani učiteľka, ďakujem vám, že ste nás veľa 

naučili. (Esterka) 

Odkaz pre... 

Učiteľ ti môţe otvoriť dvere, ale 

vstúpiť do nich musíš ty sám ... 
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„Výstavba vodnégo 
diela Veľká 

Domaša trvla 6 
rokov“ 

Vodné dielo 
Domaša 

Cestujeme po Slovensku... 
Vodné dielo Veľká Domaša 

na rieke Ondava sa rozkladá 

nad obcou Slovenská Kajňa 

na mieste, kde v minulosti 

stála obec Veľká Domaša. 

Vybudovali ho v rokoch 1962 

aţ 1967.  

Výstavba vodného diela Veľ-

ká Domaša trvala 6 rokov. Teplé pome-

ry v okolí priehrady vytvárajú vhodné 

podmienky na kúpanie, vodné športy a 

rybolov v okolí nádrţe.  

Domaša patrí medzi najteplejšie nádr-

ţe na Slovensku. Brehy vodnej nádrţe 

lemuje asi 2 500 chát, stovky metrov 

piesočných a trávnatých pláţí, desiat-

ky penziónov, hotelov, reštaurácií.  

Iba v kempingoch je miesto pre desať-

tisíc turistov. Je rozdelená na 5 častí : 

Dobrá, Monika, Eva, Kelča a Valkov. Uţ 

viackrát sme boli v časti  Dobrá. Cesta 

tam trvá niečo vyše hodiny.   

Uţ z diaľky bolo vidieť  veľmi veľa 

ľudí, takţe je veľmi ťaţké, nájsť si 

miesto na rozloţenie stanu.   

Chceli sme byť blízko pri bufete a aj  

vode. Nakoniec sme boli s miestom 

spokojní,  mali sme krás-

ny výhľad na chaty  kto-

ré boli na druhom brehu. 

Voda bola príjemne stu-

dená ale určite nie  naj-

čistejšia. Hĺbka vody je 

asi 30 metrov.  

Juţným smerom od Do-

maše  leţia zrúcaniny 

hradu Čičava z 13. sto-

ročia  ktorý stojí na návrší Ondavskej 

vrchoviny  nad obcou Sedliská.  V 

roku 1527 bol ţupným zhromaţdi-

skom a miestom archívu Zemplínskej 

stolice. V tom istom roku ho Ján Zá-

poľský dobyl a podpálil. Pri poţiari 

zhorel i archív Zemplínskej stolice. 

Podľa legendy sa na hrade viedla kni-

ha, do ktorej sa zapisovali najväčšie 

klamstvá a najväčší klamári. Hrad 

však znovu opravili a zrenovovali. V 

roku 1575 sa v neďalekom Vranove 

nad Topľou konala svadba Františka 

Nádašdyho s Alţbetou Báthory.  

Súčasťou nevestinho vena bol aj 

hrad Čičava. Ešte pred príchodom na 

hrad si určite všimnete súsošie Cyri-

la a Metoda. Cesta na  hrad je veľmi 

namáhavá. Vedie k nemu asi 50 scho-

dov, prašná cestička a ďalších  20 

schodov Po pár metroch sa nám od-

halila budova pod hradom, ktorá slú-

ţila ako archív Zemplínskej ţupy, v 

19.stor. ako starobinec a neskôr ako 

škola.  

Hrad bol krásny, bolo tam plno cho-

dieb  a krásny výhľad na dediny a 

lesy,  no nezdrţali sme sa dlho preto-

ţe sme zabudli vodu v aute. Vrátiť sa 

späť k autu 

uţ bolo jed-

noduché. 

Hrad Čičava 

O p á l  

Súsošie sv, Cyrila 
a Metoda 

Miriam Hudáková 



 

 

Harlekýn - poklad z Červenice 
S t r a n a  2 1  

Opál je jediným polodrahokamom Európy. 

Dubnícke opálové bane sú najväčším a 

najstarším loţiskom drahého opálu. 

 

Ťaţba opálu na Dubníku začala niekedy v 10.

—11. storočí. V roku 1775 na dne potoka v 

osade Červenica našli najväčší opál sveta, 

ktorý dostal meno Harlekýn. Váţil 594 gra-

mov a jeho cenu ohodnotili na 700-tisíc ho-

landských guldenov (pribliţne 350-tisíc 

eur). Dnes sa nachádza v prírodovednom mú-

zeu vo Viedni. Drahé opály si môţete pozrieť aj v 

centre Prešova v Caraffovej väznici. 

Najvýznamnejším miestom ťaţby opálu 

je priestor Libanky, súčasťou ktorého 

je aj baňa Jozef, kde sa nachádza uni-

kátne bludisko chodieb dlhé pribliţne 

20 km. 

Dubnícke opálové bane sú dnes najväčším zimovi-

skom netopierov na Slovensku. Napočítali tu  pri-

bliţne 4 000 netopierov zo 16 druhov. 

 

Postup: 

Vajcia vyšľahajte s cukrom, pridaj-

te mlieko, vanilku, olej a postupne 

zašľahajte múku s práškom do pe-

čiva a kakaom. 

Pečte cca 20 minút na 180 stup-

ňoch. 

Dobrú chuť! 

 

Denisa Horváthová 

 

Potrebujete: 

1 hrnček mlieka 

1 hrnček cukru 

1 vanilkový cukor 

1 balíček prášku do pečiva 

2 vajcia  

1/2 hrnčeka oleja 

2 hrnčeky polohrubej múky 

3 lyţice kakaa 

Harlekýn 

Hrnčekový koláč 

Hotový koláč 

Ţiaci našej školy pri bani Jozef 

Bibiána Marcinová 



 

 

Na vzniku tohto čísla školského 

časopisu sa autorsky po-

dieľali: 

Bibiána Marcinová  

Miriam Hudáková  

Lucia Horváthová  

Denisa Horváthová  

Soňa Dziaková  

Klaudia Hadviţdţáková ☺ 

Lišiak  

Za pomoc pri tvorbe tohto 

časopisu ďakujeme p. uč. 

Kalatovej  

ZŠ v Červenici 

Červenica pri Prešove 61, Prešov 

082 07 Slovensko 

Telefón:  + 421 - 51 - 7790244 

E-mail: Email: zscervenica@gmail.com 

WWW: www.zscervenica.wbl.sk 

Na tvorbe tohto časopisu sa podieľala 5-

členná „posádka“. Dúfame, ţe aj vy sa 

stanete spoluautormi nášho časopisu. Ne-

trpezlivo očakávame vaše nápady. Veríme, 

ţe sa vám časopis páčil. Ak sa chceš 

autorsky podieľať na tvorbe ďalšieho 

čísla školského časopisu, kontaktuj svojho 

triedneho učiteľa! 

Naša adresa: 

Náš autorský tím 

„Nikdy neľutuj, čo si urobil, 
lebo práve v tej chvíli si to 

chcel.“  

Sme na webe! 

www.zscervnica.wbl.sk 

REBELSKÉ OSPRAVEDLNENIE ! 

Ospravedlnenka na jednu hodinu – ktorýkoľvek 

predmet, ktorú môţeš pouţiť, vyuţiť len raz 

a to bez vysvetľovania prečo si sa nepripravil. 

 

Predmet........................... 

Podpis učiteľa....................  

Dátum............................  


